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maThAmnAyamahAnushAsanam

मठाायमहानशुासनम ्

शारदा मठाायः ।
ूथमः पिमाायः शारदामठ उते ।
कीटवारः सदाय तीथा ौमौ पदे ॥ १॥
ारकां िह ऽें ाद ्दवेः िसेरः तृः ।
भिकाली त ु दवेी ाद ्हामलक दिेशकः ॥ २॥ var आचाय िवपकः
गोमतीतीथ ममलं ॄचारी पकः ।
सामवदे वा च तऽ धम समाचरते ॥् ३॥
जीवापरमाै बोधो यऽ भिवित ।
तमिस महावां गोऽोऽिवगत उते ॥ ४॥
िस-ुसौवीर-सौरा-महाराथाराः ।
दशेाः पिमिदा ये शारदामठभािगनः ॥ ५॥
िऽवणेीसमे तीथ तमािदलणे ।
ायााथ भावने तीथ नाा स उते ॥ ६॥
आौममहणे ूौढ आशापाशिवविज तः ।
यातायातिविनम ु एतदाौमलणम ् ॥ ७॥
कीटादयो िवशषेणे वाय े यऽ जवः ।
भतूानकुया िनं कीटवारः स उते ॥ ८॥
-पं िवजानाित धम-पिरपालकः ।
ाने बीडते िनं पो बटुते ॥ ९॥
गोवध न मठाायः ।
पवूा ायो ितीयः ाद ्गोवध नमठः तृः ।
भोगवारः सदायो वनारय े पदे तृ े ॥ १०॥
पुषोमं त ु ऽें ांगाथोऽ दवेता ।
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िवमलाािह दवेी ादाचाय ः पपादकः ॥ ११॥
तीथ महोदिधः ूों ॄचारी ूकाशकः ।
महावां च तऽ ात ्ू ान ं ॄ चोते ॥ १२॥
ऋवदेपठनं चवै काँयपो गोऽमुते ।
अबकिला मगधोलबब राः ।
गोवध नमठाधीना दशेाः ूाचीविताः ॥ १३॥
सरुे िनज न े ान े वन े वासं करोित यः ।
आशाबिवनम ुो वननामा स उते ॥ १४॥
अरये सिंतो िनमाने नन े वन े ।
ा सविमदं िवमारयं पिरकी त े ॥ १५॥
भोगो िवषय इुो वाय त े यने जीिवनाम ।्
सदायो यतीना भोगवारः स उते ॥ १६॥
यं ोितिव जानाित योगयिुिवशारदः ।
तानूकाशने तने ूोः ूकाशकः ॥ १७॥
ोितम ठाायः ।
ततृीयूराायो ोितना म मठो भवते ।्
ौीमठिेत वा त नामारमदुीिरतम ॥् १८॥
आनवारो िवयेः सदायोऽ िसिदः ।
पदािन त ातािन िगिरपव तसागराः ॥ १९॥
बदरीकाौमः ऽें दवेो नारायणः तृः ।
पणूा िगिर च दवेी ादाचाय ोटकः तृः ॥ २०॥
तीथ चालकनां आनो ॄचाय भतू ।्
अयमाा ॄ चिेत महावामदुातम ॥् २१॥
अथववदेवा च भृवां गोऽमुते ।
कुकाँमीरकाोजपाचंालािदिवभागतः ।
ोितम ठवशा दशेा उदीचीिदगविताः ॥ २२॥
वासो िगिरवन े िनं गीतायनतरः ।
गभंीराचलबिु िगिरनामा स उते ॥ २३॥
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वसन प्व तमलेूष ु ूौढं ान ं िवभित  यः ।
सारासारं िवजानाित पव तः पिरकी त े ॥ २४॥
तसागरगीर ानरपिरमहः ।
मया दां व ै न लते सागरः पिरकी त े ॥ २५॥
आनो िह िवलास वाय त े यने जीिवनाम ।्
सदायो यतीनां चानवारः स उते ॥ २६॥
सं ानमनं यो िनं ायते तिवत ।्
ाने रमते चवै आनः पिरकी त े ॥ २७॥
श ृेरी मठाायः ।
चतथु दिणाायः श ृेरी त ु मठो भवते ।्
सदायो भिूरवारो भभू वो गोऽमुते ॥ २८॥
पदािन ऽीिण ातािन सरती भारती परुी ।
रामेरायं ऽेमािदवाराहदवेता ॥ २९॥
कामाी त दवेी ात स्व कामफलूदा ।
सरुेरा आचाय ुभिेित तीथ कम ॥् ३०॥ var हामलक
चतैाो ॄचारी यजवुद पाठकः ।
अहं ॄाि तऽवै महावां समीिरतम ॥् ३१॥
आििवडकणा टकेरलािदूभदेतः ।
श ृेय धीना दशेाे वाचीिदगविताः ॥ ३२॥
रानरतो िनं रवादी कवीरः ।
ससंारसागरासारहाऽसौ िह सरती ॥ ३३॥
िवाभरणे सणू ः सव भारं पिरजन ।्
ःखभारं न जानाित भारती पिरकी त े ॥ ३४॥
ानतने सणू ः पणू तपदे ितः ।
परॄरतो िनं परुीनामा स उते ॥ ३५॥
भिूरशने सौवय बाय त े यने जीिवनाम ।्
सदायो यतीनां च भिूरवारः स उते ॥ ३६॥
िचाऽं चैरिहतमनमजरं िशवम ।्
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यो जानाित स व ै िवान च्तैं तिधीयत े ॥ ३७॥
महानशुासनम ।्
मया दषैा सिुवयेा चतमु ठिवधाियनी ।
तामतेां समपुािौ आचाया ः ािपताः बमात ॥् ३८॥
आायाः किथता ते े यतीना पथृक-्पथृक ् ।
तःै सवतरुाचायिन योगने यथाबमम ॥् ३९॥
ूयोताः धमष ु शासनीयातोऽथा ।
कुव  ु एव सततमटनं धरणीतले ॥ ४०॥
िवाचरणूाावाचाया णां समाया ।
लोकान स्शंीलयवे धमा ू ितरोधतः ॥ ४१॥
-राूिति ै सारः सिुवधीयताम ।्
मठे त ु िनयतो वास आचाय  न युते ॥ ४२॥
वणा ौमसदाचारा अािभय ूसािधताः ।
रणीयाः सदवैतै े - भाग े यथािविध ॥ ४३॥
यतो िवनिम हती धम ा ूजायते ।
मां सामवेाऽ दामवे समाौयते ॥् ४४॥
पररिवभाग े त ु न ूवशेः कदाचन ।
पररणे कत ा ाचायण विितः ॥ ४५॥
मया दाया िवनाशने रेियमाः शभुाः ।
कलहाारसिरतां पिरवज यते ॥् ४६॥
पिरोाडाय मया दो मामकीनां यथािविध ।
चतुीठािधगां सां ूयुा पथृक-्पथृक ् ॥ ४७॥
शिुचिज तिेयो वदे-वदेाािदिवशारदः ।
योगः सवशााणां स मदाानमापयुात ॥् ४८॥
उलणसः ाेीठभाग भ्वते ।्
अथाढपीठोऽिप िनमहाह मनीिषणाम ॥् ४९॥
नजात ु मठमिुािदिधकािरयपुिते ।
िवानामिप बाादषे धम ः सनातनः ॥ ५०॥
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अीठसमाढः पिरोाडुलणः ।
अहमवेिेत िवयेो य दवे इित ौतुःे ॥ ५१॥
एक एवािवषेः ादे लणसतः ।
तीठे बमणेवै न ब युते िचत ॥् ५२॥
सधुनः समौुिनवृ ै धम -हतेवे ।
दवेराजोपचारां यथावदनपुालयते ॥् ५३॥
केवलं धम मिुँय िवभवो ॄचतेसाम ।्
िविहतोपकाराय पपऽनयं ोजते ॥् ५४॥
सधुा िहमहाराजथाे च नरेराः ।
धम पाररीमतेां पालयु िनररम ॥् ५५॥
चातवु य यथायोयं वानः कायकमिभः ।
गरुोः पीठं समचत िवभागानबुमणे व ै ॥ ५६॥
धरामाल राजानः ूजाः करभािगनः ।
कृतािधकारा आचाया  धम तदवे िह ॥ ५७॥
धम मलंू मनुाणां स चाचाया वलनः ।
तादाचाय समुणःे शासनं सव तोऽिधकम ॥् ५८॥
तात स्व ू यने शासनं सव सतम ।्
आचाय  िवशषेणे ौदाय भरभािगनः ॥ ५९॥
आचाया ि दडा ु कृा पापािन मानवाः ।
िनम लाः ग मायाि सः सकृुितनो यथा ॥ ६०॥
इवें मनरुाह गौतमोऽिप िवशषेतः ।
िविशिशाचारोऽिप मलूादवे ूिसित ॥ ६१॥
तानाचायपदशेां राजदडां पालयते ।्
तादाचाय राजानावनवौ न िनयते ॥् ६२॥
धम पितषा जगतः िितहेे ।
सव वणा ौमाणां िह यथाशां िवधीयते ॥ ६३॥
कृत े िवगुॄ ा ऽतेायामषृीसमः ।
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ापरे ास एव ात क्लावऽ भवाहम ॥् ६४॥
मठाार आचाया चारधरुराः ।
सदाया चार एषा धम विितः ॥ ६५॥
अथो शषेा आायाः िवानकै िवमहाः
पमू आायः समुेमठ उते ।
सदायोऽ काशी ात स्ानािभध े पदे ॥ ६६॥
कैलासः ऽेिमंु दवेताऽ िनरनः ।
दवेी माया तथाचाय  ईरोऽ ूकीित तः ॥ ६७॥
तीथ  त ु मानसं ूों ॄतावगािह तत ।्
तऽ सयंोगमाऽणे संासं समपुाौयते ॥् ६८॥
सूवदे वा च तऽ धम समाचरते ।्
ष ाा आायः परमाा मठो महान ॥् ६९॥
सतोषः सदायः पदं योगमनुरते ।्
नभः सरोवरं ऽें परहंसोऽ दवेता ॥ ७०॥
दवेी ाानसी माया आचाय तेनायः ।
िऽपटुीतीथ मृुं सव पुयूदायकम ॥् ७१॥
भव-पाशिवनाशाय संासं तऽ चाौयते ।्
वदेावावा च तऽ धम समाचरते ॥् ७२॥
समो िनलाायः सहॐाकिुतम ठः ।
सदायोऽ सिः ौीगरुोः पाके पदे ॥ ७३॥
तऽानभुिूतः ऽें ाद ् िवपोऽ दवेता ।
दवेी िचिनाी िह आचाय ः सुः तृः ॥ ७४॥
साौवणं तीथ जरामृिुवनाशकम ।्
पणू नूसादने संासं तऽ चाौयते ॥् ७५॥
॥ इित ौीमगवादािम आशराचाय कृतः
ौीमठाायमहानशुासनम स्णू म ॥्
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